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ΕΠΛ 003 – Ασκήσεις υλικού (hardware) 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργαςίασ (ΚΜΕ) 

Α1. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τησ ΚΜΕ; 

Α2. Ποιεσ είναι οι 2 βαςικζσ υπομονάδεσ τησ ΚΜΕ; Ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; 

Α3. Ποιουσ καταχωρητζσ περιλαμβάνει η Μονάδα Ελζγχου (ΜΕ); Ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; 

Α4. Τι είναι ο «κφκλοσ μηχανήσ»; Πόςεσ και ποιεσ είναι οι φάςεισ του; 

Μνήμη και δίαυλοι 

Υπενθφμιςη: Κφρια μνήμη είναι μια ςυλλογή θζςεων αποθήκευςησ που αποκαλοφνται «λζξεισ». Όλεσ 

οι λζξεισ ςε μια μνήμη περιζχουν τον ίδιο αριθμό bits η κάθε μια. Κάθε λζξη ζχει μια μοναδική 

διεφθυνςη. Η κφρια μνήμη επιτρζπει την «ανάγνωςη» ή «εγγραφή» μεμονωμζνων λζξεων. 

Β1. Δημιουργείςτε ζνα παράδειγμα μνήμησ που να ζχει 128 λζξεισ των 16 bit η κάθε μια. Η μνήμη αυτή 

επιτρζπει ανάγνωςη και εγγραφή. Ποιουσ δίαυλουσ περιλαμβάνει αυτή η μνήμη; Πόςα καλώδια (δηλ. 

bits) περιλαμβάνει ο κάθε δίαυλοσ; 

Β2. Αν μια μνήμη που επιτρζπει ανάγνωςη και εγγραφή αποτελείται από 256 λζξεισ των 32 bit η κάθε 

μια, πόςο είναι το ςυνολικό τησ μζγεθοσ ςε bits και πόςο ςε bytes; Ποιουσ δίαυλουσ περιλαμβάνει 

αυτή η μνήμη; Πόςα καλώδια (δηλ. bits) περιλαμβάνει ο κάθε δίαυλοσ; 

Β3. Τι είναι οι μνήμεσ τφπου RAM και ROM; Ποιεσ οι ομοιότητεσ και ποιεσ οι διαφορζσ τουσ; 

Β4. Για τισ ακόλουθεσ 5 μνήμεσ, ςυμπληρώςτε τα κενά (?) ςτον πίνακα: 

# Μζγεθοσ και 
τφποσ 
μνήμησ 

Αριθμόσ 
λζξεων 

Μζγεθοσ 
λζξησ 

Δίαυλοσ 
ελζγχου 
(bits) 

Δίαυλοσ 
διευθφνςεων 
(bits) 

Δίαυλοσ 
δεδομζνων 
(bits) 

1 4MB RAM ? 16 bit ? ? ? 

2 16KB ROM ? ? ? ? 8 

3 2GB RAM 228 ? ? ? ? 

4 64MB ROM ? 32 bit ? ? ? 

5 256B RAM ? ? ? ? 8 
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Απαντήσεις 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργαςίασ (ΚΜΕ) 

Α1. Δείτε διαφάνεια 6 από το «Υλικό» 

Α2. Δείτε διαφάνειεσ 7-11 από το «Υλικό» 

Α3. Δείτε διαφάνεια 10 από το «Υλικό» 

Α4. Δείτε διαφάνεια 29 από το «Υλικό» 

Μνήμη και δίαυλοι 

Β1. Μνήμη: 

0000000 0000000000000000 

0000001 0101010101010101 

… … 

1111110 1111111111111111 

1111111 1010101010101010 

Όπωσ κάθε κφρια μνήμη, αυτή η μνήμη περιλαμβάνει 3 διαφλουσ: 

 Δίαυλοσ ελζγχου: 1 bit είναι αρκετό να κωδικοποιήςει τισ δφο δυνατζσ λειτουργίεσ (ανάγνωςη 

και εγγραφή) 

 Δίαυλοσ διευθφνςεων: 7 bit απαιτοφνται για την κωδικοποίηςη 128 λζξεων μνήμησ 

 Δίαυλοσ δεδομζνων: 16 bit απαιτοφνται για την μεταφορά των λζξεων μεγζθουσ 16 bit η κάθε 

μια 

Β2. Όπωσ κάθε κφρια μνήμη, αυτή η μνήμη περιλαμβάνει 3 διαφλουσ: 

 Δίαυλοσ ελζγχου: 1 bit είναι αρκετό να κωδικοποιήςει τισ δφο δυνατζσ λειτουργίεσ (ανάγνωςη 

και εγγραφή) 

 Δίαυλοσ διευθφνςεων: 8 bit απαιτοφνται για την κωδικοποίηςη 256 λζξεων μνήμησ 

 Δίαυλοσ δεδομζνων: 32 bit απαιτοφνται για την μεταφορά των λζξεων μεγζθουσ 32 bit η κάθε 

μια 

Β4. Για τισ ακόλουθεσ μνήμεσ, ςυμπληρώςτε το μζγεθοσ του δίαυλου διευθφνςεων ςε bits (ή καλώδια): 

# Μζγεθοσ και 
τφποσ μνήμησ 

Αριθμόσ λζξεων Μζγεθοσ λζξησ Δίαυλοσ 
ελζγχου 
(bits) 

Δίαυλοσ 
διευθφνςεων 
(bits) 

Δίαυλοσ 
δεδομζνων 
(bits) 

1 4MB RAM 22220/21 = 221 = 2 220 16 bit 1 21 16 

2 16KB ROM 24210 / 20 = 214 8 bit 0 14 8 

3 2GB RAM 228 21230/228 = 23 = 64 bit 1 28 64 

4 64MB ROM 26220 / 22 = 224 32 bit 0 24 32 

5 256B RAM 28/20 = 28 = 256 8 bit 1 8 8 

 


